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Starpnovadu DZEJAS KONKURSS  

"MANAI LATVIJAI - 100" 

  

1. Konkursa ideja un mērķis 

Dzejas konkurss tiek rīkots, sagaidot Latvijas valsts simtgadi, un tā mērķis ir 

rosināt skolēnus iepazīt savas dzimtas, novada un valsts vēsturi, kultūru, 

personības un to sasniegumus, kā arī Latvijas dabu, ievērojamas un nozīmīgas 

vietas tuvākā un tālākā apkārtnē; attīstīt skolēnu radošā darba iemaņas. 

2. Konkursa uzdevums 

2.1. Uzrakstīt un iesūtīt Dagdas novada IKSN oriģinālu, pašsacerētu patriotisku 

dzejoli (dzejoļus). 

3. Konkursa dalībnieki 

3.1. Par konkursa dalībnieku var kļūt ikviens Dagdas novada un kaimiņu 

novada izglītības iestāžu 1.–12. klases audzēknis, kurš konkursa darbu iesniegs 

atbilstoši norādītajām prasībām, tādējādi apliecinot piekrišanu konkursa 

nolikumam. 

3.2. Dalībnieki konkursā piedalās individuāli. 

4. Darbu iesniegšana 

4.1. Dzejoļi ir iesniedzami no 2018. gada 10.septembra līdz 2018. gada 

10.novembrim. 

4.2. Konkursa pieteikumā ir jānorāda autora vārds, uzvārds, skola, klase un 

kontaktinformācija – tālruņa nr., e-pasta adrese.  

4.3. Konkursa darbi (dzejolis vai dzejoļi, apraksts un pieteikums) ir jāiesūta 

Dagdas novada Izglītības kultūras un sporta nodaļā , nosūtot tos uz e-pasta 

adresi regina_rutka@inbox.lv. 

5. Darba noformējums 

5.1. Konkursa darba stils, žanrs un apjoms ir dalībnieka brīva izvēle. 

6. Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana. 

6.1. Konkursa darbus vērtēs Dagdas novada IKSN izveidota žūrija. 



6.2. Konkursa dalībnieki tiks iedalīti 3 grupās: 1.–4. klases skolēni, 5.–9. klases 

skolēni un 10.–12. klases skolēni. 

6.3. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2018.gada 1.decembrim ,mājaslapā: 

www.dagda.lv/izglitiba 

6.5. Ar konkursa uzvarētājiem konkursa rīkotāji sazināsies personīgi. 

7. Dalībnieku apbalvošana 

7.1. Augstāk novērtēto darbu autoriem visās klašu grupās ir paredzētas diplomi 

un piemiņas balvas. Visi skolēni par dalību konkursā saņems Atzinību un 

pateicības balviņu. Konkursu atbalsta Dagdas novada pašvaldība. 

8. Papildu informācija 

8.1. Iesniedzot savu darbu konkursam, dalībnieki konkursa organizatoriem 

nodod tiesības izmantot konkursantu darbus un publicēt tos elektroniskajā 

krājumā: www.dagda.lv/izglitiba. 

8.2. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru 

īpašumā̄ un var tikt izmantoti nākotnē̄, atsaucoties uz autoru. 

8.3. Ja rodas neskaidrības par šī nolikuma noteikumu interpretāciju, 

skaidrojumu sniedz konkursa organizatori. 

8.4. Papildu informāciju par konkursu var iegūt, rakstot uz e-pastu: 

mickevica.marija@inbox.lv 

  

Konkursa uzvarētāji tiks publicēti ,ievērojot un nodrošinot personas datu 

aizsardzības prasības. 

Konkurss tiek rīkots sadarbība ar Dagdas novada latviešu valodas un literatūras 

MA. 

 


